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1- 00 KOŁO
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P rutn](.Ó I r 712019

z pesl edzenia
Korni. iii Spraw poleczDyeb

odbytego w dniu 27 maja 2019r.

Posiedzenie otv orzy! o godz. 9: 30 przewodniczą y Komisji praw L połecznych Le h

pl iter. Powitał wsz stkich obecnych twierd ił ze Komisja posiada quonun, \V posiedzeniu

ucz - aniczyli także:

- Dorota zkudlare - Za rępca naczelnika \Vydziału Oświaty, Kultury iSportu

- Lilia Urbanlak - samodzielne stanowisko ds. pracowniczych

- Iwona Wiśniewska - p. . Dyrektor P ZOZ w Kole

- Zygmunt Sołt rsiak- Skarbnik Powiatu

- Amelia Woźniak - naczelnik Wydziału Finansów

Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek pośledzenia ~

l , Analiza projektu uch ały "AJ sprawie pr-L: j eia • prawozdania z realizacji Programu w półpracy

Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w mienionymi wart 3

ust. 3' .

2. Analiza projektu uchwały w sprawi ustal nia planu i ci publici nych szkół ponadpodstawowych

j specjalno ch mających siedzibę na obszarze Powiatu Kolskiego od dniu 1 września 2019 roku,

3. Analiza projektu uch at w sprawi e zmi any Uchwały Nr X VII 16 l /2 U] 6 l ad Powi atu

Kolskiego z dniu 27 października 20] 6', vv sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli

zatrudnionych w szkołach j placówkach oświatowych pro adzon ..ch przez Powiat KoL ki.

4. Analiza projektu u hwały w . prawie powołania Rad polecznej amodzielnego Publicznego

Zakładu Opie iZdrowotnej '!tV Kole.

5. naliza proje tu u hwał: w sprawie powołania Komisji konkursov ej \ c lu przeprm adzeula

postępowania konkursowego na wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora amodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

6. Analiza projektu uchwały w sprawie wytypowania prz dstawiciela podmiotu tworzącego w skład

komisji konkursowej do VY)'bOTU kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw

lecznictwa w amodzielnym Publicznj m Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.



7. prawozdanie z dzialalności Samodzielnego Publi zn go Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za

2018r. 'IN tym informacja o bieżącej. ytuacji amodzielnego Publi zn go Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kole.

8. Wypracowanie opinii w sprawie wykon nia przez Zarząd Powiatu budżetu powiatu za 20 gr.

9. Wolne głosy iwnioski.

d I. Analiza prejel tu uehwały w sprawie przyj'tda ,,' 'prawozdrmia z realizacji Programu

wspóJpracy Powiatu Kol kiego z organizacjami pozarządowymi oraz pndraiotaml

wymienionyrai W art, 3 U t. ",

Zastępca naczelnika Wydziału O. 70.. aty, Kultury i portu Dor ta Szkudłarek przedstawiła projekt

uchwał .. Zarząd Powiatu jest zobligowany do przedłożenia organowi tanowi. cemu sprawozdanie

z realizacji programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi. W uchw le

wymi niona j .t:

l) liczba. ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu:

- zwięk zenia akt. -wności kulturalnej - 10 0[1 rt;

- upowszechnianie kultury Iiz cznej i Sp0l1U - 37 of rt:

- wsparcie działalno .ci na rz ';C7 dzieci i młodzieży. tym \-vypoczyn k dzi i imłodzieży - 7 ofert;

- nieodpłatna pomoc prawna -7 ofert,

2) liczba zawartych umóv na realizację zadania publiczn go:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turysty j i rekreacji - .J4 umowy (29 organizacji)

- zwiększenie aktywności kulturalnej - 1O IJm( v 9 rgan izacj i)

- \ parcie działalności na rz cz d ieci i młodzieży, \ tym wypoczynek dzieci młodzieży

- 6 umów (6 organizacji)

- prowadzeni punktó nieodpłatnej pomoc prawnej - l urnowa (l organiz cja)

W 018r. jedna organizacja xlsrąpiła od realizacji zadania, na które nrzymała dotację.

W konsel wencji nie została zawarta z nią urno 'a. W sokość środkóv prz eznaczonych na

dofinansowanie zadań zł c n. m organizacjom pozarządowym w roku 20 J 8:

a) wsparcie działalności na. [Z cz dzieci i młodzi ży. \\1 t m wypoczynek dzieci młodzieży

-200 000 zł;

b zwiększenie akt rwności kulturalnej - 23 000 7.ł

c) sportu ikultury fizyczn j turystyki i rekreacji 6 000 zl

d) pun ty nieodpłatnej porady p .awnej -121451,76 zł

Liczba projektów aktów pra\: la mi jscov •.s go stanowionych prze radcę konsultowanych przez

organizacje- 1.



placówki. Projekt uchwał. został uz rodnion z organiza jami związkcw mi

nauczyci li.

. .zrzeszaj ącynu

Kumisja nie wnosiła lMag do l' projektów uchwal i 1-1.1 wyniku głoso» ania pozytywnie je

zaopiniowala. Opinia fanowi tałqcznik nr 2 doprotokołu.

d 4. Analiza projektu uchwały w pn. ie po oluniu Rady Spoleczne] Samodzielnego

Publiezneuo Zakłada Opieki Zdrowotnej W Kole.

Projekt uchwały przedsrawiła Pani Lilia Urbanlak. Zarząd Powiatu proponuje powołani Rady

Społecznej d ialaj cej prZ)' arnodzielnyrn Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej v.,'Koje jako

organu inicjl..U<c' go i opiniodawcz go. podmiotu tworzącego oraz organ doradczy Dyrektora

Zakładu \ na . tępującym składzie:

I) Przewodniczący - tarosia Po iaru

2} Członkowie:

a) Hanna Kaftan - przed tawiciel \Voje\ ody V ielkopolski go,

b rleta Górnik - Przedstawiciel Rady Pov iatu Kol. kiego,

c Marzena Perek - Przedstawicie] Rad Powiatu Kolskiego

d) Lukasz Królasik - Przedstawiciel ..ad Powiatu Kolskiego.

e) Ali ja Wapińska - Przedsrawici }Rady Powiatu Kol ki go

Marek Banaszewski w Przedstać iciel Rady Powiatu Kolskiego.

g' Woj lech Jabłoński - Prz .dstawiciel Rady Powiatu Kolskiego

h) Lilia Urbanisk - P zedstawiciel Rad Po iatu Kolskiego.

Pani Lilia Urbaniak na próśb członkó Korni ji przed stawiła krótk charakterystykę każdego

członka Rady Społeczn j, ponadto dod ,:l.e pierwsze po .iedz nie n WQ powołanej Rody

połecznej wyznaczonj zo tal na 31.05.20 19r. natomiast kadencja R d' pol czn j II a 4 lata.

przy stąpiono do dy ku ji

Prze odniczący Komis",i Lech: pUter uważa, ze w skład Rady Społecznej nie powinrr wchodzić

Pani Arieta Górnil oraz Pani Marzena p, r k ze względu na to iż kiedyś b ty pracowały szpitalu

i. z względów osobistych .~f zygnos al)" z pracy oba ia i że Panie będąc członkami Rad mogą

wykazywać się stronniczoś ją.

Radny Tomasz Barański popiera zastrzeżenia wyrażone przez radnego Lecha Splitera,

Rado Ry zard Kasiorek \v przypadku za strzeżeń odnośni c w/\ kandydatur. proponuje

wy znaczyć inne kand datury.



Wie,e. tarusta Syh\'~stcr Chęciński 'Oznajmił że skład Rad. Społ czn j został zaakeepto any

pr-zez Z rząd Powiatu. Uważa, że w Radzie potrzebne są osoby. które praco ały w szpitalu

ponieważ znają temat służby zdrowia ..Rada 'pcA czna je t organ m doradczj m i. opiniującym, nie

wpływa na działalność szpitala, poni waż to Dyrektor kieruj placówką, Wicestarot ta akc ptuje

przedstawion skład Rady Spoleczn j l na najbliższej 'e ji zagłosuje nad takim składem,

Przewodnicząey

łączony Pan

omi ji Lech pllter zupropono al, ab do składu Rad ~połccznej zostal

Maciej \;-rocki, Komi ja "pra\· Społecznych poparła propozycję

przewodnicząceg Korni [i Lecha Splitera. Ustalono. że Komisja pozy t vv·ni opiniuje w/w projekt

U. hwały z uwagth ab wprowadzić do projektu uchwały dodatkową kand datur, Pana Iacieja

awrockiego do składu Rady' połecznej '"P ZOZ Kole (załącznik nr 3 do protokołu).

Ad 5. Anal:iza projektu uchwały w 'pru\ ie JlO "olania l'omisji konkursowej w celu

przeprowadzenia po tępowanta konkur O'wego na wyleniente kandydata na stan J''- i ku

Dyrektora amodzielnego Publleznego Zakładu Opieki Zdrm otnej wole.

Projekt uch al prz dstawiła Pani Lina Urbaniak, Z uv agi na fakt, Ż rozwiązano stosunek pracy Z

dotychczasowym dyrektorem szpitala i stano i ko 10 jest ni obsadzone zachodzi potrz ba

obsadzenia stano, iska Dyrektora '-v drodze konkursu. Zgodnie z obowiązują ymi przepisami prav a

Rada Powiatu 'IN drodze uchwały po ołu] Korni J konkur O\••.•'~ w celu wyłonienia kandydata na

stanowi ko D rektora arnod -ieln go Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotn j ViI Kole \r,,'

nast pują ym kładzie:

- przedstawiciele podmiotu tv orząc go W o. obach:

a) . )'1 ter Chęcinski - Prze, odniczą _.

b .Artur Sza nu) ki- 'człon k

c) Lilla Urbaniak członek,

d) Lech pliter - człon k,

) Andrzej Kręgiel- lekarz - człon .

- przed tawicicl Rady pole zn j po [miotu leczniczego, który LO tanie wyznaczouj na pt rwszym

posiedzeniu Rady pole znej 'P ZOZ w Kole.

ie było dyskusji nad projektem uchwał- .

Komisja nie wno tła UW(~gdo W/l projektu uchwały i pozytywnie go zaopiniowała.

d 6. Analiza projektu uehv al)' ucbwały w sprn ie wytypowaula pncd:fuwiciehl podmiotu

tworzącego w skład komi .li konkur owej do wyboru kandydata. na . tanowi ko za tępe)'



dyraktem do praw leeznietwa 'arnodziełl1ym Publicznym Zakładzie Opieki Zdro 'otnej w

Kole.

Projekt uchwały p z dstawiła Pani Lilla Urbanial . Pełniaca obow .ązk i D. rektor '(1 ZOZ w Kole

wystąpiła do podmiotu tworząc go z pro ~bą (.1 !J.'ytypm: anie przedstawiciela podmiotu tworzącego

jako człon a omisji kunkur 0\ 'ej do pl7..eprov adzenl po tepowania konkursov go na ' tanowisko

ze tępcy Dyrektora ds. lecznictwa 'IN P ZOZ ~, Kole, Proponuje się. aby w skład w/w komisji

konkursowej wyznaczony został icestarosta Sylv st -r Chęciński.

Prz tąplonu do dysku ji:

(bllóy ze la ~r Marek

Cry jest potrzeba po, ołania Dyrektura i jedno ześnie zastępco dyrektora ds. lecznic wa'! Obecna

p.o. D re tor szpitala przedstawia sytna j szpitala jako złą, więc proponuje, aby nowym

dyrektorem szpitala była osoba z zawodu le arz i ty 11 amym po zynione ostaną oszczędności \'

postaci zrezygnowania z jedn 'go etatu. Przypomina, że poprzedni Dyr .ktor p łnił j dnocz 'nic

funk j .Dyrektora iOrdynatora Oddziału Wewnętrzn ...,0, co powodowało oszczędności,

Radna EwaOehęda] 1<..••poparła wypowiedź swojego przedmówcy.

Radny Ry zard Ka: iorek proponuje ab. Rada Powiatu podj la obie uchwały tj. . prawi

powołania omisji konkurso ej w celu wyłoni nia kandydata na stanowi: ko Dyrektora szpitala

oraz 'WYtypowania prze dstawiciela podmiotu tworzącego - skład korni ji koukursow j do wyboru

kandydata na tanowisko z' step y dyrektora do spraw lecznictwa' szpital. Jeż li konkurs na

Dyrektora . P ZOZ w Kole wygra os ba, ktora je t lekarzem wóv czas nie będzie potrze b

uruchamiania pro edury konkursowej na D_rektora ds. leczni 'l\, a,

Radny Czesław Marc'k proponuj , aby najpierv prz prowadzić konkurs na Dyrektora SP ZOZ w

K le a potem konkurs na zastęp e dyrektora d'. leczr ictwa,

Puni Lilia rbaniak odpov iedziała źe zgodnie z obowiązującymi przepisami konkurs na za ępc

kierownika ds. leczmet a, w przypadku, gdy ki. rewnik nie jest l karżem przeprowadza komi 'ja

k nkursowa powołana. w terminie 2 mie ięcy od dnia wolnienia lano iska objętego konkursem.

Sto unek pracy z poprzednim Dyr ktorem zpi tula zosia] rozwi zany z końcem marca br. Obecnie

p, . D. rektor nie posiada wyksztalc nia m dyczn go 'ląd potrzeba wyłonienia zastępcy dyre ton

d '. lecznic! a, Konieczność przepro adzenią konkursu na w/v", stan wisko podyktov ane -est

W mogami Rozporządzenia Ministra Zdrov ia i Opieki połeć zn J w sprawie posobu

przeprowadzenia konkursu na niektór 'tanowi. ka ierownicze w podmięci leczniczym

nieb dąc. m przedsiębiorcą.



Radny Czesław Marek

Zdaniem radnego Dyrektor P ZOZ \ Kole powinien b ć v kładzie Korni Ji konkursowej do

wyboru kandydata n' uanowisko z SI ~pc dyre tora do raw lecznicrv a.

Radny arek Świllłek

waża że należy zachować stanowisko Dyr ktom. szpitala oraz zast pc. ds .. lecznictwa, Zdaniem

radne 'o wóv C2a. podział pra rb. dzic bardziej produktywny, poni v aż każdy będzie zajmował się

okre 'ioną dziedziną. Sprawy ogólne zostaną p d pi czą Dyre tora a prawy medyczne pozostaną \Itj'

zakresie za tępcy. Poprzedni Dyre tOT łą zył wi te funkcji i \\.daj ię, że dla jednej osoby w je st

za wiele.

Radny Mariusz Kozajda

Dyl ktor glówny powinien b ć przede wszy stkim menadżerem szpitala a z-ca ds. lecznictwa

powinien zajmować się sprawami J ecznict a.

Rado zestaw Marek nalega na. odpowiedź czy konie me je t powołanie za tępcy dyrektora d..

lecznictwa?

Pani .ma rbaniak odpowiedziała, że w tej l we '[ii powini n wypowiedzieć się prawnik. Obecnie

je lpowołana osoba która pełni funkcję p.o, zastępcy d_rektora ds. l cznictwa,

Radny Czesław Marel podkreślił. że nie zgadza i z opinią dotyczącą poprzedni ego Dyr ktora

Cezarego Chmiel cki go, ponieważ wynegocjował większ kontrakt z FZ, poza tym rok 2016

zakończono zy. kiem 1 mln zł, na bieżąco spłacany był la dyt oraz lea ing za karetki. , trata szpitala

wynika z lat ubiegłych oraz wypłaty odszkodowań za popełnione błędy lekarskie, spra va z ZU -em

również jest kurkiem podejmowanych decyzji przez poprzednie dyrekcje szpitala, Powiat Kolski

nie przekazywał środków na pokry traty tylko na inwestycj ,d ięki t mu można było w -konać

rozbudowę szpitala ors z zakupić iele przętu medyczn go. Dodatkov o Dyrektor podejmował

prób pozyskania środków dla: zpitala. zpital w Turku otrzymał ud rządu v sparcie finan owe, w

Kole się się udało,

Radna fE a Ochędelska

Obecna p.o, Dyrektor przed stawiła s tua j zpitala w bardzo niekorzystnym świ tle, informacja ta

została następnie przekazana za po średnictwem lokalu ..ch mediów.' waża, że nie należ wracać do

~ go co było, tylko podejmować wszelkie działania. ab uratować zpital,

Radny Czesław ilarck powtarza •. że w skład komisji konkursowej do wyboru kandydata na

stanov iska zast pey dyrektora do 'praw lecznictwa 'tv amodzielnym PubJicZTIoI m Zakładzi . Opieki

Zdrowotnej w Kol powinien wchodzić Dyrektor szpitala,

Paui LUla rbaniak odpowiedziała. Ze prz pisy prawa wskazują kto powinien wchodzi' . kład

1\'1 komisji końkur owej tj: pr taw iciel podmiotu tworzącego, rady połe znej, okręgowej rady

leka ki j ady pielęgniarek] położnych, prl. dsu iciel kiero nika podmio l I. czniczego ..



Obecna na posiedzeniu Komisji' praw Społecznych p.o, D r kt r l ona Wiśniewska potwierdziła,

że będzie człon. iem korni .ii konkurs we] do wyboru kandydata na stanowisku zaśtępe dyrektora

ds. lecznictwa SP ZOZ w Kol,c,

Komisja po dysku..iji pozytywnie zaopiniowała pruje/a uchwały.

f' d 7.' prawozdanie z dziablJloścj Samod rielneeo Publieznego Zakładu Opieki Zdro vetn jl'

Kok za lO.8r. w tym iuformacja o bielącej ytuacji Samedzielneg« Publieznege ZiIlkladu

Opieki Zdrowotnej \' Kole.

Pani Iv ona Wiśniev ska p.o, D rektor amodzielnego Publiczuego Zakładu Opie iZdrowotnej w

Kole poinformo . ała, Ż sprawozdanie zostało przygotowane prz'ez poprzednia k ięgo ą P ZO w

Kole. Ze sprawozdania v -nika ze na tąp ił padek wy orzystania łóżek na poszczególnych

oddziałach. zpital mu i do to O\NaĆ się do zaleceń Minisim Zdrowia wydanych na. podstawie

Rozporządzenia w sprawie świadczeń g, 'arantov anych z zakresu leczenia szpitalneg . . zpital w

Kole przy obecn j bazi tatowej pielęgniarek i położnych me że mi t 144 łóżka w związku z tym

należy zmniej zy liczbę łóżek, Zmniej zenie liczby 1M. k ,N szpitalu może skut ować problemami

z \I ykonaniem kontraktu. pada liczb, o ób hospitalizowany 'h, .r dni pobyt chorego na

paszcz gólnych oddziałach wyniósł 4,7., \\f 20 18T. realizm ano Un1O\ I, z FZ w zakresie świadczeń

med cznych podstawowej opieki zdrowotn j. Usługi re obejmo ały także' ocną i ś wiąte zną

Opiekę Lekarską ipiel gniarską, W zakresie rau wnicrv a med cm go p.o. Dyrektor wyja śniła, 7.e

zmianie uległ. Kryteria dofinanso .ania ratownictwa ob cnie jes ona ujednolicona 11. całe

'woj wództw zpital v Kol obsługuje \; ielkopolskie I entrum Ratownictwa Mcd czn go w

Koninie.

Przystąpiono do d ku ji

Rndn Marek wiątek

Jak można wytłumaczyć fakt, ze pomimo prz rostu naturalnego kontrakt 1) Oddział

noworodkowym ma t, k ni ki wy onanie? Poza ym posiada informacje, ż lekarze z Koła zalecają

pacjentkom, aby rodził w Koninie.

P,o.. Dyrektor Iwona Wiśniewska poinformowała, ze szpital 'IN Kole je st . zpiialcm I topnia, co

oznacza Ż ma ograniczony zasięg postępowań przedporodowych i pop rodowych niż szpital n
topnia tj. Konin. Poza tym pro edury p łożnicze ą nie dosza owan j żeli hodzi o kontrakt.

Lekarz po zbadaniu pa jentki podejmuje d c zje czy skierować dan osob do innego zzpitala.

Radna. Dorota. GaJd n dodała, że każda kobieta posiada kartę ciąży i p wnie na t j pod tawi

pa jentki ą kle owane do Konina.



Radny Mariu z Kozajda u' aża.. że szpital \\{ Kole powinien za pośrednictwem mediów

poinformować mieszkańców powiatu tolskicgo. że jest szpital. m I stopnia i jaki zakres usług

ob jmuje ten topi eń, Mieszkańcy nie są dostatecznie p lin lormov ani w tym temacie. Poprosił o

informacje ile w szpitalu zatrudnionych je 'l pielę niarzy i kto pod jmuje decyzje w b .stii ich

zatrudnienia?

P.o. Dyrektur J 'ona Wiśulew ka odpowiedziała, że pielęgniarzy zatrudnionych jest 3. W kv cstii

zatrudnienia osób na stan Ą•••isku pi lęgniarza o tateczną decyzję podejmuj dyrektora szpitala.

przełożona piel gniarc może opiniować daną kandydaturę.

Radny Tomasz Barnń ki

a ostatniej sesji Rady Miejskiej "V Kłodawie dowiedział si ,że gmina przekaz a kwot 50 000 00

zł na potrzeb; Ośrodka Zdrowia w Luboń u poza tym otrzymał obi lnicę, że prz 'd tawiciel

samorządu, podejmie rozmów dyrekcją szpitala : r k cstii Ośrodka Zdrowia w Lubońku, zy

zostały podjęte działania w tym zakr sie?

P,o, Dyrektor Iwona V i'niewska odpowiedziała, że nikt nie kontaktował lę z ią w tej b vestii.

Obecnie jest problem. z.pozyskaniem le al ., którzy świadczyliby usługi w tym Ośrodku 1 pomimo

wysokiej stav ki godzinowej. Obawia się, ze NFZ zamknie POZ w . ubońku p skontrolowaniu

grafiku lekarzv.

W dalszej części Pani Iv ona Wiśniew ka nav iązala do:

- wzrostu w nagrodzeń dla pielęgniarek tzw, .zembalowe", środki na \lo nagrodzenia pokryx a

NFZ, ale tyll o w zakre ie pod. tawowym, pochodne od wynagrodź nia już nie pokryv a;

- wysokich kOSZlÓ' ser isowania sprzętu m dycznego;

- zobowiązania obec ZU., w zakresie nieprac idłu ości odpro adzania pT7..eZ szpital składek

ZU .. od ratowników medycznych \ latach 2012-2014. zpital zamierza zen ać umowę z kancelari ą
adwokacko pro ad ąca re prawę. penlewa generuje to kolejne koszt. Radn Mariusz Ko.7. jda

p ruszył temat odpowiedziałnoś j osób winnych zaistniałej sytuacji przed dpowiednirni ( rganami;

- kwestia ubezpieczenia szpitala pismo tanowi załącznik nr 4 do protokołu)'

~ inna Kosbud nie dokonuje płatno' i na rzecz podwj kona. rcÓw. ' zpital me może wypłacić

środkóv na rze z Firmy Kosbud ponieważ inwe 'tor nie prz dstawia komple u faktur (brak

zała zników do faktur które są wymagane a. dokonać płatności), Ostat cznie firma Kosbud

rozwiązała umov ę z P ZOZ \ Kole, brak podstaw prawnych na takie rozwiązanie, prawa

pro dopodobnie zostanie ski rowana do du;

- została wszczęta procedura udzi 1 nia przez Bank Gospodarstwa Krajowego. kredytu który

Powiat Kols i b .dzie poręczał. Szpital planuje środki z kred tu prz znaczyć na pokry i

zobowiązań -nikających z faktur za roboty wykończeniowe gabln tóv endoskopii oraz

zobowi zań wynikającj ch ~ \:1, roków s dOV.•')fCh' ądu Ola gow go Koninie ustalając podstawę



wymiaru składek na ubezpieczenia za lata 2012-2014 a także v . płatę odszkodowania za popełnione
błędy lekarski na mocy "'.•.yroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu,

- Pani Wiśniewska zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o przeprowadzenie audytu w SP ZOZ,

jednak. będzie to kosztowało około 30-50 tys. zł. jest to wysoka kwota stąd zrezygnowano z. tego

pomysłu .

• prawozdanie z dzialainosci statutowej oraz wykonania budżetu P ZOZ li! Kole za rok 201

tanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 8. W)'prncow~mi.e opinii w sprlin ie t komuda przez Zarząd Powlatu bud· etu 'powiatu za

201Hr.

Skarbnik Zygmunt Sołtyslak przedstawił ogólne dane O budżecie powiatu za 2018r_, poinformował,

iż po uwzgl dni niu szystkich zmian wprowadzanych do budżetu w cią u roku plan iwykonanie

wyniosły:

- plan dochodów w wysokości 87 955 017,51 zł, .. konano 86 240 779,58 zł. co tanowi 98.0 %

- plan ",')'datków w wysokości 97 279 l56,78 zł, wykonano 91 618 114,70 zł co stanowi 94,18 %

- plan pr ychodów v so ści In 740 ·03 19 zł, wykonano 13 589792.39 zł,

- plan rozchodów l 41606392 zł wykonanie: l 416 063,92 zł

W wyniku realizacji budżetu za 2018 rok wystąpił deficyt budżetu' w sokoś i 5 377 335 12 zł

obec planowanego d fic tu budżetu w wyso ości '324 139,_7 zł,

Skarbnik Z grnunt Sołtyslak poinformował. że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Uchwałą r SO-0954/55151Ko12019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku ~ raziła pozytywną opinię o

p zedłozonym przez Zarząd Powiatu Kolski go sprawozdaniu z wykonania budżetu POvIl']aEU

Kolskiego za 2018 rok.

Przystąplone do dysl us]]

Rad.y Tomasz Barań ki zadał pytanie czy Zarząd owiatu podtrzymuje swoje stanowisko w

zakresie udzielenia pomocy Ilnansoi ej dla j dnostek O P z powiatu kolskiego?

karbnik Z 'gmunt 'ołtysiak odpowiedział. że pomoc finansowa dla OSP będzie udzielona.
Radny Ryszard Kasiorek pro 'ił o przybliżenie tematu Iinan owanią usuwania azbc tu z terenu

powiatu kolskiego oraz czy powiat olski przystąpi do realizaej i programu czyste powietrze?

Skarbnik Z gmunt Solt)'. lak odpowiedział. że w 2018r. powiat otrzymał od Wojewódzkiego

..unduszu Ochrony rod owi .ka i Gospód rki Wodn j Po lani u na real] zacj zadani a pn.:

.Program usuwania azbestu. i wyrobóv zax ierających a b t z terenu PO\ iatu olskiego w rol u

2018' k votę 153 40000 zł wykorz stana w 100%), dodatkowo gminy prz kazał pomoc

finans wij w k\ ocie 250 '000,00 zł, natomiast z t go VI' korzy rano 139 545,49 zł pozosrała { la



została zwrócona do gmin, grudniu 201lk W kwestii Programu Czy t PO\ -tetrze jest. to zadanie
gmin.

Radon Ewa Oehędal ka poru zyła kw sti podwyże dla pracowników Starostv a Powiatowego w

Kol.

Korni Ja pra\v pol cznych w wyniku głosowania Jednogłośnie pozytywni zaopiniowała

w_ konanie budżetu za 2018r i jest za udzieleni. m Zarządowi Powiatu Kolskiego absolutorium za
20 I Sr, Opinia Komisji sianowi załą znik nr 7 do protokołu.

Ad 9. Wolne gle y i,,'nio. ki.
ie było,

a tym zakończono po jed ze nie o godz. 1].00

Protokółowała
- 1alwina Morzyoka

t~QlU) \,\"L tlIIO'cJ.;.;2
P rzcwod nicząey

Komi ji Sp H'tV . oleczavch

Lech
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